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JyVäskylän seuRakunnan 
kaupunGinkiRkko Ja 
taulumäen kiRkko
opetuskäyttö

maan suurin evankelis-luterilainen seurakunta ja sen ympäris-
tötyö.

kuvaus
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan uusgoottilainen kivikirkko 
sijaitsee puiston keskellä. päätytornillisen tiilikirkon pitkillä si-
vuilla on kaksi lyhyttä ja runkohuonetta matalampaa sakaraa. 
näiden päädyissä on pyörökaari-ikkunoiden lisäksi kookas ruu-
suikkuna. kuori on koilliskulmassa ja päätytorni ja sisäänkäyn-
ti lounaassa. Hallikirkkomaista sisätilaa kattaa taitekatto. kuo-
riholvin maalaukset ovat Bruno tuukkasen käsialaa. tuukkanen 
on suunnitellut myös kuori-ikkunoiden lasimaalaukset vuodel-
ta 1924. alttaritaulu ”Jeesus siunaa lapsia” on Fredrik ja nina 
ahlstedtin vuodelta 1901.

entinen Jyväskylän maaseurakunnan taulumäen kirkko on 
nykyisin Jyväskylän seurakunnan pääkirkko. maisemallises-
ti hallitsevalla paikalla sijaitseva, kauniisti säilynyt ja huolella 
kunnostettu kivikirkko on 1920-luvun klassismin monumentaa-
liarkkitehtuurin merkittävimpiä kohteita suomessa. 

muodoltaan kirkko on basilika, sakaristo on kuoriosan pohjois-
puolella, vastaavalla kohtaa eteläpuolella on pieni pyöreä kaste-
kappeli. kirkkosalissa on korkealle kohoava tasakattoinen pää-
laiva ja sitä kahdessa kerroksessa rajaavat kapeat sivulehterit. 
kirkkosalia kapeammassa kuorissa ovat taiteilija paavo leino-
sen tekemät kalkkimaalaukset. Hän on myös vastannut sisätilan 
muista koristemaalauksista lehterinkaiteissa ja saarnatuolissa. 
alttaritauluna on edellisen kirkon palosta pelastettu taidemaa-
lari eero Järnefeltin maalaama alttaritaulu ”pietari käy yli veden”, 
ja sen alapuolella paikallisen taidemaalari Jonas Heiskan maa-
laus ”kristus ja lampaita” vuodelta 1929. kirkon eteläpuoliseen 
puistoon liittyy 1838 käyttöön otettu vanha hautausmaa.

Jyväskylän seurakunta on edelläkävijänä keski-suomessa kir-
kon ympäristötyössä. kirkkohallitus on myöntänyt seurakun-
nalle 13.12.2011 ympäristödiplomin, joka on koko toiminnan 
kattava ympäristöjärjestelmä. maan suurin evankelis-luterilai-
nen seurakunta toteuttaa luomakunnan viljelyn ja varjelun sekä 
vastuullisen tilanhoitajan tehtävää. seurakunnan ympäristötyö-
tä ohjaavat evankelis-luterilaisen kirkon ympäristödiplomi sekä 
ilmasto-ohjelma. sillä on lukuisia kirkko- ja seurakuntakeskusti-
loja eri puolilla kaupunkia sekä kuusi hautausmaata.

seurakunnalla on useita leirikeskuksia, mm. Vesala Vesangas-
sa, koivuniemi Vaajakoskella, sarpatti tikkakoskella, tyyppälän 
leirimaja ja mutanen korpilahdella. tuomiojärven lehtisaari on 
seurakunnan kesämökki, jossa on kaikille avoin ja jonne on ve-
neyhteys Viitaniemen kärjestä.

opasteet ja palvelut
lisätietoja seurakunnan toiminnasta, tilojen käytöstä ja esitte-
lystä löytyy seurakunnan nettisivuilta.

lähteet
Jyväskylän seurakunta
museoviraston kulttuuriympäristöportaali

JyVäskylän seutukunta                      
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http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/ymparistotyo/
http://jyvaskylanseurakunta-fi-bin.directo.fi/@Bin/1f966dd8f8464c55204920b0c560f656/1340104366/application/pdf/348447/Kirkon%20ymp%C3%A4rist%C3%B6diplomin%20k%C3%A4sikirja.pdf
http://jyvaskylanseurakunta-fi-bin.directo.fi/@Bin/1967d38e5be968ad3c9b6d6f09a15f48/1340104394/application/pdf/348450/KH_Ilmasto-ohjelma.pdf
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

